
1
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الدرس األول : الضوء

 هي القدرة على بذل شغل أو إمكانية إحداث تغيري ما هي الطاقة ؟

 بدون الطاقة ال تستطيع أداء أي عمل يف حياتك  ما أهمية الطاقة يف حياتنا ؟

ة والكهربية والوضع واحلركة للطاقة صور متعددة منها الطاقة الضوئية واحلرارية واملغناطيسي ما هي صور الطاقة ؟

 والصوتية والكيميائية وميكن حتويل الطاقة من صورة إىل أخرى 

ال بعض صور الطاقة ال ميكن رؤيتها ولكن نشعر بها عن طريق تأثريها  هل ميكن رؤية صور الطاقة املختلفة ؟

وهناك طاقة نستطيع رؤيتها مثل الطاقة الضوئية 

ما هي الطاقة الضوئية ؟

رة من صور الطاقة جتعلنا نشعر بالرؤية والضوء الذي نراه يسمى بالطيف املرئي هو صو

الشمس هو املصدر الرئيسي للضوء علي األرض  ما هو مصدر الضوء علي سطح األرض ؟

 ال ألن ضوء القمر مصدره ضوء الشمس املنعكس علي القمر  هل القمر مصدر للضوء ؟

ألن القمر يعكس ضوء الشمس الساقط عليه وليس مضيء بذاته الحظ أن القمر ال يعترب مصدرا للضوء

ما مصادر الضوء ؟

مصادر طبيعية مصل الشمس والنجوم -1

مصادر صناعية مثل مصباح الكهرباء ومصباح الكريوسني والشمع والنار -2

أوال الضوء يسري يف خطوط مستقيمة 

لتوضيح أن الضوء يسري يف خطوط مستقيمة :1نشاط 

حوائل من الكرتون أو اخلشب بكل حائل ثقب صغري يف منتصفه  3أحضر عدد 

ضع احلوائل الثالثة على استقامة واحدة أمام مشعة املضيئة 

انظر لضوء الشمعة من خالل آخر حائل من احلوائل الثالثة 

ة مع ضوء تالحظ أنك تستطيع رؤية ضوء الشمعة إذا كانت ثقوب احلوائل الثالثة على استقامة واحداملالحظة :

 الشمعة وال تري الشمعة إذا كانت ليست علي استقامة واحدة 

 الضوء يسري يف خطوط مستقيمة االستنتاج :
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أحضر أنبوبة مستقيمة مفتوحة الطرفني  : 2نشاط 

ضع مشعة أمام أحد طريف الشمعة وانظر من الطرف اآلخر 

قم بثين األنبوبة وحاول النظر إلي الشمعة

الشمعة واألنبوبة مستقيمة وال تراها وهي منثنية تري املالحظة :

الضوء يسري يف خطوط مستقيمة  االستنتاج :

 ما نتائج سري الضوء يف خطوط مستقيمة ؟

الصور مقلوبة من خالل الثقوب الضيقة ) فكرة عمل الكامريا ( نتكو -1

تكون الظالل لألجسام -2

الضيقةتكون الصور من خالل الثقوب   ما فكرة عمل الكامريا ؟

 علل تكون الصور مقلوبة من خالل الثقوب الضيقة ؟

ألن الضوء يسري يف خطوط مستقيمة

أوال : تكون الصور من خالل الثقوب الضيقة 

كيف تتكون الصورة من خالل الثقوب الضيقة ) فكرة عمل الكامريا (

 لتوضيح تكون الصور من خالل الثقوب الضيقة  : نشاط

مفتوحة من أحد جوانبها حنضر علبة من الكرتون 

نغطي هذا اجلانب بقطعة من املطاط أو ورق شبه شفاف 

نثقب ثقب صغري يف اجلانب املواجه للجانب السابق 

نضع مشعة مشتعلة أمام الثقب وحنركها بعدا أو قربا من الثقب حتى تتكون صورة للهب الشمعة علي قطعة املطاط مع 

مالحظة أن تكون احلجرة مظلمة

 تتكون صورة مقلوبة للهب الشمعة علي قطعة املطاط  : نالحظ

ةتتكون صورة مقلوبة لألجسام خالل الثقوب ألن الضوء يسري يف خطوط مستقيم : االستنتاج
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 ثانيا :كيف يتكون الظل ؟

هو املساحة املظلمة اليت تتكون نتيجة سقوط الضوء علي جسم معتم  ما هو الظل ؟

 ه بتغري وضع اجلسم؟هل تتغري مساحة الظل وموضوع

نعم تتغري مساحة الظل بتغري وضع اجلسم ومكانه بالنسبة ملصدر الضوء

 ضع يديك بني مصدر للضوء واحلائط  نشاط :

 تتكون صورة أخرى لليد على احلائط  املالحظة :

 الضوء يسري يف خطوط مستقيمة  االستنتاج :

 األجسام الشفافة واألجسام املعتمة :

تها للضوء إلي ثالث أنواع هيينفاذ تقسم املواد حسب

أجسام شفافة : وهي املادة اليت ميكن رؤية األشياء خلفها بوضوح  -1

أجسام نصف شفافة : وهي املادة اليت ميكن رؤية األشياء خلفها ولكن بوضوح أقل -2

فها وال تسمح بنفاذ الضوءلأجسام معتمة : وهي املادة اليت ال تسمح برؤية األجسام من خ -3

 رؤية األجسام خالل املواد املختلفة :

نشاط : أحضر صورة فوتوغرافية وضع لوح زجاجي فوق الصورة

استبدل اللوح الزجاجي مبنديل ورق مرة وبورق الكرتون مرة أخرى 

املالحظة :  عند وضع اللوح الزجاجي تستطيع رؤية الصورة بوضوح ) الزجاج يسمي مادة شفافة (

رى الصورة أقل وضوحًا ) املنديل الورقي يسمى مادة نصف شفافة عند وضع منديل الورق ت

عند وضع ورق الكرتون لن تستطيع أن ترى الصورة ) الكرتون يسمى مادة معتمة (

 االستنتاج : ميكن تقسيم املواد إىل مادة شفافة ومادة نصف شفافة ومادة معتمة 
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ثانيا انعكاس الضوء :

 كيف نري األشياء ؟

 قدميا بأن العني خيرج منها ضوء فيسقط علي األشياء فنستطيع أن نراها  ساد االعتقاد

استطاع العامل العربي احلسن بن اهليثم أن يثبت أن العني ال خيرج منها ضوء بل استطاع أن يثبت أن الضوء هو الذي 

 يسقط علي األشياء فينعكس مرتدا إلي العني فرتاها العني 

 رؤية األشياء؟  العامل هو احلسن بن اهليثمما إسم العامل الذي فسر كيفية 

 ما هو انعكاس الضوء؟    هو ارتداد الضوء عند سقوطه على األجسام 

من املعروف أن الرؤية يف الظالم تكون مستحيلة  وذلك ألن العني ال ينبعث منها ضوء بينما يف النور تكون الرؤية 

 عني فرتى العني األجسام أمامها واضحة ألن الضوء يسقط على األجسام ثم ينعكس على ال

من اإلنعكاس للضوء نوعانيوجد 

اإلنعكاس املنتظم وهو يكون نتيجة سقوط الضوء علي سطح مرآة مستوية أو سطح منتظم والنظر إليها فتكون -1

زاوية سقوط الضوء تساوي زاوية انعكاسه

لس والمع فإذا سقط عليه الضوء بزاوية معينة عندما تقف مرآة مستوية ترى صورتك يف املرآة وذلك ألن سطح املرآة أم

فإنه سوف ينعكس بنفس الزاوية ويصل إىل العني فرتى الصورة

اإلنعكاس الغري منتظم وهو يكون نتيجة سقوط الضوء علي سطح غري أملس أي به نتوءات فينعكس الضوء -2

منتشرا يف اجتاهات خمتلفة 

الورقة وال ترى صورتك وذلك ألن الورقة حتتوي على نتوءات  إذا وقفت أمام قطعة من الورق األبيض فإنك ترى

وحفر صغرية للغاية فإذا سقط الضوء عليها ينعكس منتشرًا يف اجتاهات خمتلفة

ملحوظة :إذا وقفت أمام مرآة عادية ترى صورتك على بعد مساو للمسافة بينك وبني املرآة 

سنتيمرت من املرآة وبذلك  20صورتك هي أيضا علي بعد  سنتيمرت من املرآة تكون 20فمثال إذا وقفت علي بعد 

سنتيمرت 40تكون املسافة بينك وبني صورتك يف املرآة 
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ثالثا انكســـار الضوء : 

ما هو انكسار الضوء ؟

هو تغري يف اجتاه األشعة الضوئية عندما جتتاز السطح الفاصل بني وسطني شفافني كاملاء واهلواء

ندما ينتقل من وسط شفاف إلي وسط شفاف آخر ميت ينكسر الضوء ؟ ع

: سرعة الضوء يف اهلواء أكرب من سرعته يف املاء ملحوظة

 إذا نظرت إلي قاع كوب مملوء باملاء ستجد أنه يبدو أقرب من مكانه احلقيقي

ضع ملعقة يف كوب مملوء باملاء وانظر إلي اجلزء املغمور منها حتت املاء نشاط : 

لعقة سيبدو وكأنه مكسورتالحظ أن ساق امل

االستنتاج : الضوء ينكسر عند انتقاله خالل وسطني شفافني خمتلفني

 علل : ال يبدو جزء امللعقة املوجودة يف اهلواء مكسورًا 

ـ ألن أشعة الضوء املنعكس من جزء من امللعقة املوجودة فوق سطح املاء مل تنتقل بني وسطني شفافني فال حيدث هلا 

انكسار 

عا حتلل الضوء راب

ما معين حتلل الضوء؟ 

هو فصل مكونات الضوء األبيض إلي سبع ألوان

نشاط : أحضر ورق بيضاء وضعها حتت أشعة الشمس حيث تكون الشمس وراءك 

أمسك منشور ثالثي حبيث مير ضوء الشمس خالل ويسقط على الورقة 

حرك املنشور إىل أن ترى ألوانًا خمتلفة 

يتحرك املنشور نري سبعة ألوان تسمى ألوان الطيف وهي على الرتتيب املالحظة : عندما

البنفسجي  -النيلي -األزرق -األخضر -األصفر –الربتقالي  -األمحر

االستنتاج : الضوء األبيض يتحلل إىل سبعة ألوان تسمى ألوان الطيف

يله مبنشور ثالثي ألوان الطيف : هي األلوان السبعة اليت يتكون منها الضوء األبيض عند حتل

 يعد سقوط األمطار تعمل قطرات املاء الدقيقة 

عمل املنشور الثالثي فتحلل ضوء الشمس األبيض إىل ألوانه السبعة فتتكون ظاهرة تسمى قوس قزح 

هل تعلم : 

 القرود ترى األشياء كما يراها اإلنسان  ✓

القطط ترى األشياء بلونني فقط األبيض واألسود  ✓

رؤية األشعة فوق بنفسجية اليت ال يستطيع اإلنسان رؤيتهايستطيع النحل  ✓
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:  املغناطيسية الثانيالدرس 

ما هي القوة املغناطيسية ؟

هي القوة اليت جيذب بها املغناطيس األجسام املصنوعة من احلديد

 ما هو املغناطيس ؟ 

عام  وهلا قدرة  2000منذ أكثر من  هو نوع من الصخور السوداء مت العثور عليه يف قرية مغنيسيا بآسيا الصغري

طبيعية علي جذب املواد املصنوعة من احلديد ويسمي باملغاطيس الطبيعي 

املغناطيس الطبيعي:هو أحد خامات احلديد املعروفة باسم ماجنيتيت ) أكسيد احلديد ملغناطيسي (

بها نسبة إىل منطقة ماغنسيا اليت اكتشف  علل: مسي املغناطيس بهذا االســم ؟

 -اإلبرة املغناطيسية  -بعض أشكال املغناطيس الصناعي  : حدوة احلصان ) حذاء الفرس ( 

اسطواني -متوازي املستطيالت 

ما أنواع املواد حسب املغناطيسية ؟ 

و الصلبمواد مغناطيسية : هي املواد اليت تنجذب للمغناطيس واملصنوعة من احلديد  -1

والنيكل 

هي املواد اليت ال تنجذب للمغناطيس مثل : األملنيوم والنحاس والزجاج والورقمغناطيسية :  غريمواد  -2

والطباشري واخلشب واملطاط 

خواص املغناطيس : 

 أوال للمغناطيس قطبان :

 نشاط : اغمس مغناطيس علي شكل  متوازي مستطيالت بكامله يف برادة حديد وأخرجه

طريف املغناطيس وتقل تدرجييًا حتى تنعدم عند املنتصف املالحظة : ترتكز نسبة كبرية من الربادة عند

االستنتاج : للمغناطيس قطبان ترتكز عندها القوة املغناطيسية للمغناطيس 

 تقل قوة املغناطيس تدرجييًا حتى تنعدم عند منتصفه 

 ما هو قطب املغناطيس ؟

هي املنطقة اليت ترتكز عندها قوة املغناطيس عند طرفه

ملغناطيس عند تعليقه حر احلركة : ثانيا اجتاه ا

نشاط : علق مغناطيس من منتصفه حبيث يكون حر احلركة يف مستوى أفقي 

حرك املغناطيس واتركه حتى يستقر متامًا وكرر ذلك عدة مرات 

 املالحظة :املغناطيس يف كل مرة يتخذ اجتاهًا ثابتًا مشال و جنوب

 االستنتاج : لكل مغناطيس قطبان 
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  Nمشالي يشري دائمًا إىل اجتاه الشمال ويرمز له بالرمز ش أو  ــ قطب 

 Sــ قطب جنوبي يشري دائمًا إىل اجتاه اجلنوب ويرمز له بالرمز ج أو 

ثالثا قانون التجاذب والتنافر : 

نشاط :  حنضر مغناطيسني وحدد على كاًل منهما أنواع أقطابه 

ركة علق أحدهما من منتصفه حبيث يكون حر احل

قرب القطب الشمالي للمغناطيس اآلخر من القطب الشمالي للمغناطيس املعلق 

قرب القطب اجلنوبي للمغناطيس اآلخر من القطب الشمالي للمغناطيس املعلق املالحظة : عند تقريب قطبني متشابهني 

 حيدث تنافر وعند تقريب قطبني خمتلفني حيدث بينهما جتاذب 

 غناطيسية املتشابهة تتنافر واألقطاب املغناطيسية املختلفة تتجاذب االستنتاج : األقطاب امل

رابعا اجملال املغناطيسي : 

 ؟  هو احليز حول املغناطيس الذي تظهر فيه قوته املغناطيسية  ما هو اجملال املغناطيسي

 ما هي القوة املغناطيسية ؟ 

  جماله وهي قوة غري مرئيةهي قدرة املغناطيس على جذب املواد املغناطيسية املوجودة يف

 ختطيط اجملال املغناطيسي باستخدام برادة  احلديد 

نشاط :  ضع مغناطيس أفقيًا على منضدة ثم ضع فوقه لوحًا زجاجيًا 

انثر كمية من برادة احلديد على اللوح الزجاجي 

اطرق طرقًا خفيفًا على اللوح 

 ول املغناطيس يف خطوط منتظمة حتدد شكل اجملال املغناطيسي لهاملالحظة : تنتظم برادة احلديد بطريقة معينة ح

 االستنتاج : لكل مغناطيس منطقة حوله تسمي اجملال املغناطيسي

أول من استخدم البوصلة هم الصينيون منذ آالف السنني عندما استخدم جنرااًل صينيًا القطب الشمالي واجلنوبي  :  البوصلة

 قة من الضباب الكثيف للمغناطيس ليقود جيشه عرب منط

م علي يد طبيب اجنليزي يدعي ) وليام جلربت ( عندما صنع أول مغناطيس علي شكل 1600مت اخرتاع البوصلة يف عام  ✓

 إبرة استخدمت بعد ذلك يف صنع البوصلة

مشريًا إىل الشمال ( Nطريقة االستخدام : عندما تستقر اإلبرة املغناطيسية للبوصلة وتتوقف عن احلركة يكون قطبها الشمالي )

 ( مشريًا إىل اجلنوب Sوقطبها اجلنوبي )

 كيف تصنع منوذجًا لبوصلة ؟

نشاط : اترك قطعة من الفلني تطفو فوق سطح املاء ادخل إبرة معدنية ممغنطة يف قطعة الفلني الطافية 

حرك قطعة الفلني واتركها حتى تستقر 

  اإلبرة إىل اجتاهي الشمال واجلنوب املالحظة : قطعة الفلني تدور ثم تستقر حبيث تشري
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املغناطيسية والكهرباء  الثالثالدرس 

 هل يوجد جمال مغناطيسي للتيار الكهربي ؟

 نعم فعند مرور التيار الكهربي يف سلك ينشأ حول السلك جماال كهربيا

 كيف نستدل علي ذلك ؟

 عند تقريب بوصلة إلي سلك مير به تيار كهربي تنحرف ابرة البوصلة

 اجملال املغناطيسي للتيار الكهربي 

نشاط : ضع قطعة من سلك توصيل معزول بالقرب من البوصلة 

صل طريف السلك بقطيب بطارية وضع البوصلة بالقرب من السلك 

 املالحظة : إبرة البوصلة تتحرك عندما يوصل طريف السلك بقطيب البطارية 

ن السلك ينشأ حوله جمال مغناطيسي ميكن أن نستدل عليه من احنراف االستنتاج :  عندما مير تيار كهربي يف سلك فإ

 إبرة البوصلة اليت توضع بالقرب من السلك

 املغناطيس الكهربي :

نشاط : أحضر مسمار كبري من احلديد املطاوع وتأكد أنه ليس ممغنط

سم عند كال من طريف السلك ثم صل هذين 2خذ سلك معزول من النحاس طوله

يب بطارية ليمر التيار الكهربي يف امللف الطرفني بقط

قرب جمموعة من مشابك الورق إىل املسمار أثناء مرور التيار الكهربي يف امللف 

افصل التيار الكهربي وذلك بإبعاد البطارية واخترب مغناطيسيته للمسمار 

 املالحظة : املسمار جيذب مشابك الورق عندما مير التيار الكهربي يف امللف 

ستنتاج : املسمار املصنوع من احلديد املطاوع يكتسب صفة املغناطيس الصناعي عند مرور تيار كهربي يف امللف الذي اال

 حييط به ويسمى املغناطيس الكهربي

 ميت يكتسب املغناطيس الكهربي مغناطيسيته ؟

 يديكتسب املغناطيس مغناطيسيته عند مرور التيار الكهربي يف السلك احمليط بقطعة احلد

 ميت يفقد املغناطيس الكهربي مغناطيسيته ؟

 يفقد املغناطيس مغناطيسيته عند انقطاع التيار الكهربي عن السلك احمليط باحلديد

ملحوظة : ميكن زيادة شدة املغناطيس بزيادة عدد لفات امللف أو بزيادة عدد لفات امللف أو بزيادة شدة التيار الكهربي 

  أو أكثًر(يف امللف ) باستخدام بطاريتني
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استخدامات املغناطيس الكهربي: 

الونش (  يف املصانع مغناطيسات كهربية لنقل قطع احلديد من مكان آلخر )  .1

يف املنازل : اجلرس الكهربي واخلالط والتليفزيون ومشغل أقراص الكمبيوتر وغريها  .2

توليد التيار الكهربي باستخدام املغناطيس ) الدينامو(

يف القرن التاسع عشر الحظ العامل اإلجنليزي )فاراداى( أنه عند حتريك مغناطيس داخل ملف من السلك فإنه  ✓

مير تيار كهربي يف سلك وعندما يتوقف املغناطيس ال مير تيار كهربي 

ولقد استخدم )فاراداى( هذا االكتشاف لعمل مولد للتيار الكهربي يسمى ) الدينامو( ✓

هربي باستخدام مغناطيس ؟كيف يتولد تيار ك

يتولد نتيجة حركة امللف خالل جمال مغناطيسي

نشاط :

حرك سلك حناسي طويل معزول ملفوف على شكل ملف بني قطيب مغناطيس على شكل 

U  ألعلى وألسفل

ضع يف امللف جهاز قياس شدة التيار والحظ مؤشرة 

بني قطيب املغناطيس دليل على مرور التيار الكهربي يف املالحظة : ينحرف جهاز قياس التيار عندما يتحرك السلك 

 السلك 

وال تنحرف جهاز قياس التيار عندما يتوقف السلك عن احلركة دليل على توقف 

 مرور التيار الكهربي يف السلك

االستنتاج : ميكن توليد تيار كهربي يف ملف عند حتريك مغناطيس داخل امللف 

عند حتريك سلك يف اجملال املغناطيسي بني  ميكن توليد تيار كهربي يف ملف

قطيب مغناطيس وهذه هي

 فكرة عمل الدينامو 

توليد الكهرباء : الدينامو حيول الطاقة حيول الطاقة احلركية إىل طاقة كهربية 
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دينامو الدراجة : 

لف من السلك داخل عبارة عن أسطوانة صغرية تالمس إطار عجلة الدراجة هذه االسطوانة متصلة مبغناطيس حماط مب

الدينامو عندما تتحرك الدراجة تتحرك معها اسطوانة الدينامو وبالتالي يدور املغناطيس فيتولد تيار كهربي فيضيء 

مصباح الدراجة 

وبنفس الطريقة السابقة تتولد الكهرباء يف حمطات توليد الكهرباء لكي تضيء املدن 

 أهم الطرق املستخدمة لزيادة كمية الكهرباء

استخدام مغناطيس قوي 

زيادة عدد لفات امللفات املتحركة 

: ملحوظة

توجد ثالث أنواع من حمطات توليد الكهرباء :

حمطات الرياح : فيها تستخدم الرياح لتحريك ملفات الدينامو وتتميز هذه احملطات بأنها غري ملوثة للبيئة  .1

عن طريق الوقود ) برتول أو فحم أوغاز طبيعي ( يف  حمطات الوقود احلراري : فيها تستخدم احلرارة الناجتة .2

تسخني املاء ويستخدم البخار الناتج يف حتريك ملفات الدينامو ولكن هذه احملطات تلوث البيئة 

احملطات النووية : فيها تستخدم التفاعالت النووية لتوليد احلرارة الالزمة لتحريك ملفات الدينامو وهذه  .3

ولكن خملفاتها شديدة اخلطورة  احملطات ال تلوث البيئة
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الوحدة الثانية : املخاليط

:املخلوط لالدرس األو

 ما هي حاالت املادة ؟

توجد املادة يف ثالث حاالت هي احلالة الصلبة واحلالة السائلة واحلالة الغازية

 تصنف املواد بصفة عامة إلي نوعني هما  ما تصنيفات املواد ؟

السكرأو أجزائها ذات نوع واحد مثل املاء املقطر و صودا اخلبيز و  مواد نقية : تكون مكوناتها .1

خماليط : تتكون أجزائها من أكثر من نوع واحد من املواد مثل اللنب ومعجون األسنان والعطور  .2

 هو ما ينتج عن خلط مادتني أو أكثر بأي نسبة وزنيةما هو املخلوط ؟  

ما هي صفات املخلوط ؟

 سهولة ميكن فصل مكوناته ب .1

تظل كل مادة حمتفظة خبواصها قبل وبعد اخللط .2

خلط املواد : 

نشاط : ضع كمية من املاء يف دورق خمروطي بغطاء حمكم 

 ضع كمية من امللح ثم ضع الغطاء ورج الدورق جيدًا 

أضف كمية من الزيت إىل املاء ورج الدورق جيدًا 

خرى كرر ما سبق مرة أخرى بإضافة اخلل مرة والرمل مرة أ

 املالحظة :

عند وضع امللح يذوب امللح يف املاء ويتكون حملول حملى وبعد دقيقة ال يتأثر احمللول امللحي  ✓

 عند وضع زيت يتداخل الزيت واملاء وبعد دقيقة ينفصل الزيت عن املاء  ✓

 عند وضع اخلل خيتلط اخلل واملاء وبعد دقيقة ال يتأثر املخلوط  ✓

 ل واملاء وبعد دقيقة يرتسب الرمل يف القاع عند وضع الرمل ال خيتلط الرم ✓

االستنتاج : بعض املواد تذوب يف السوائل وبعضها اآلخر ال يذوب

طرق تكون املخاليط : 

املواد الصلبة ختتلط عن طريق الرج أوالطحن مثل خلط امللح والفلفل  .1

اولة املواد السائلة ختتلط عن طريق الرج أو التقليب مثل خلط عصري املوز والفر .2

املواد الصلبة والسائلة ختتلط عن طريق الرج أو التقليب مثل خلط امللح واملاء .3

مما سبق نستنتج أن : املخاليط تتكون عن طريق الرج أو الطحن أو التقليب 
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 فصل املخاليط 

أوال فصل خملوط من مواد صلبة :

نشاط : حنضر خملوط من دبابيس الورق املعدنية والرمل 

قوى إىل الرمل  نقرب مغناطيس

املالحظة : تنجذب دبابيس الورق إىل املغناطيس تاركه الرمل 

االستنتاج : ميكن فصل الدبابيس عن الرمل عن طريق اجلذب 

ملحوظة : ميكن فصل مكونات خملوط من الرمل وبرادة احلديد وقطع الرخام عن طريق اجلذب ثم الفرز
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ثانيا فصل خملوط من مادة صلبة وسائل :

اط: كون خملوط من امللح والرمل واملاء يف كأس عن طريق التقليب نش

ضع ورقة ترشيح داخل قمع وثبته على حامل ثم ضع كأس أسفل القمع 

صب حمتويات الكأس األول داخل القمع

 املالحظة : ينزل املاء وامللح داخل الكأس الثاني تاركًا الرمل يف القمع 

ئة ضع حملول امللح يغلي على نار هاد

 املالحظة : يتبخر املاء ويرتسب امللح يف الكأس 

االستنتاج : 

ميكن فصل مكونات املواد الصلبة غري الذائبة عن طريق الرتشيح مثل الرمل واملاء

ميكن فصل مكونان املواد الصلبة الذائبة عن طريق التبخري مثل املاء وامللح

:ثالثا فصل خملوط من مواد سائلة مثل املاء والزيت 

نشاط : ضع كمية من املاء وأخرى من الزيت يف قمع الفصل 

استخدم صنبور القمع وحاول فصل املاء يف الكأس واترك الزيت يف القمع

 االستنتاج : ال ميكن أن خيتلط املاء والزيت وميكن فصلهم عن طريق قمع الفصل 

ملغناطيسي والرتشيح والتبخر واستخدام قمع االستنتاج العام : ميكن فصل املخاليط بأحد الطرق اآلتية ) اجلذب ا

 الفصل( 

ملحوظة : 

من أمثلة السبائك الذهب اخلام الذي يعترب لينًا وغري صاحل للتشكيل فيضاف له الزنك والفضة بنسب خمتلفة  ✓

ليكون أصلب وأسهل يف التشكيل 

ى املالحات يتم جتميع ملح الطعام من خالل تبخر ماء تبخري ماء البحر يف أماكن خاصة تسم ✓

بعض املخاليط تتجمع مكوناتها وتتكتل مع بعضها حيث ال ميكن رؤية مكوناتها بالعني اجملردة مثل الصلصلة  ✓

والنب وخرسانه البناء
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الوحدة الثالثة : التوازن البيئي

الدرس األول : العالقات الغذائية بني الكائنات احلية 

كيف حيصل النبات علي غذائه ) الطاقة (؟

خدم النبات األخضر الطاقة الضوئية للشمس يف صنع غذائه يف عملية البناء الضوئي يست

كيف حيصل احليوان علي الطاقة ؟

تتغذى احليوانات على النباتات فتحصل منها على الطاقة بشكل مباشر

تتغذى احليوانات على حيوانات أخرى فتحصل منها على الطاقة بشكل غري مباشر .

 ت الغذائية بني الكائنات احلية ؟ما أشكال العالقا

توجد عالقات غذائية تربط الكائنات احلية ببعض وهي االفرتاس والتكافل والرتمم والتطفل

أوال االفرتاس : 

ما هو اإلفرتاس ؟

 هو عالقة غذائية بني الكائنات حيصل فيها احليوان أو النبات علي غذائه مبهامجة والتهام كائن حي آخر

 يلتهم حيوانًا آخر يعرف باسم املفرتس مثل األسود والنمور والذئاباحليوان الذي 

 احليوان املأكول يعرف باسم الفريسة 

 عالقة االفرتاس عالقة مؤقتة تنتهي بالتهام الفريسة أو جزء منها

 االفرتاس يف النبات : ) النباتات آكلة احلشرات (

أن بعضها ال يستطيع امتصاص النيرتوجني من الرتبة لتكوين من املعروف أن النبات كائنات حية ذاتية التغذية إال 

الربوتينات الالزمة له لذلك تلجأ إىل افرتاس بعض احليوانات الصغرية كاحلشرات لتحصل منها على النيرتوجني 

 وتسمى بالنباتات أكلة احلشرات مثل الدروسريا وحامول املاء

 ماية نفسها من االفرتاس؟ما أهم الوسائل اليت تستخدمها الكائنات احلية حل

 أواًل : التمويه واالختفاء :

تتلون بعض الكائنات احلية بألوان وأشكال لتشبه البيئة اليت تعيش فيها مثل :

بعض الفراشات والضفادع تغري لون جلدها ليماثل لون البيئة احمليطة بها مثل احلرباء  ✓

حمليط به عند تعرضه للهجوم حتى يستطيع االختفاء من حيوان احلبار) السيبيا ( يطلق سائاًل أسود يف املاء ا ✓

األعداء وكذلك يفعل األخطبوط

قنفد البحر يتغطى جسمه بأشواك ) علل ( حتى ال يتعرض لالفرتاس  ✓
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ثانيًا احملاكاة :

النحل بعض الكائنات احلية غري الضارة تشبه يف شكلها أنواعًا من الكائنات احلية الضارة أو السامة مثل بعض أنواع 

تشبه أنواعًا من الدبابري يف وجود خطوط على جسمها وبذلك ميكنها جتنب األعداء اليت ختاف من الدبابري 

التكافل :  ثالثا

 ما هو التكافل ؟

هو عالقة مشرتكة بني نوعني خمتلفني من الكائنات احلية أحدهما يستفيد من اآلخر وال يضره أما الثاني فقد يستفيد 

ل أو ال يستفيدمن الكائن األو

ما أنواع التكافل ؟ وهو نوعان

 النوع األول تبادل املنفعة :

حيصل فيها كل من الكائنني على نفع من اآلخر وال يضر أي منه اآلخر مثل  

من  البكرتيا العقدية والنباتات البقولية ) الفول ( فالبكترييا تزود النبات البقولي بالنيرتوجني يف صورة  غري عضوية وتستفيد ✓

السكريات اليت يصنعها النبات يف عملية البناء الضوئي

احلشرات واألزهار فاحلشرات تتغذى على رحيق األزهار واألزهار تستفيد من احلشرات يف نقل حبوب اللقاح ✓

قراد فرس النهر وبعض الطيور فالطيور تتغذى على القراد بثنايا جلد فرس النهر وفرس النهر يتخلص من اللسعات املزعجة لل ✓

اإلنسان والبكترييا من البكترييا ما يعيش على جلد اإلنسان فيزيد مناعته ضد األمراض ومنها ما يعيش بأمعائه وحيول بعض  ✓

( والبكترييا تستفيد من اإلنسان يف احلصول على الغذاء واملأوىBبقايا اهلضم إىل فيتامني ) 

النوع الثاني اإلفادة :

 حدهما من اآلخر والطرف اآلخر ال يستفيد وال يضر مثلهي عالقة بني كائنني يستفيد أ

 بعض الطيور تدخل أفواه التماسيح لتلتقط ما بني أسنانها من بقايا الطعام دون إفادة أو ضرر للتماسيح

تعيش بعض األحياء املائية يف قنوات وجتاويف جسم حيوان اإلسفنج لتحصل على الغذاء واملأوى دون إفادة أو ضرر 

 سفنجحليوان اإل

ثالثا الرتمم ) الكائنات املرتممة(

ما هو الرتمم ؟

هو حصول الكائنات املرتممة علي احتياجاتها من الغذاء بتحليل البقايا العضوية املتحللة واألجسام امليتة

 ما هي الكائنات املرتممة ؟

مليتة مثل بعض الفطريات كعيش هي الكائنات اليت حتصل على غذائها بتحليل البقايا املتحللة أو أجسام الكائنات ا

 الغراب وعفن اخلبز 

 نشاط : عند وضع رغيف خبز عليه بعض قطرات من املاء يف كيس بالستيك لفرتة 

نالحظ : تكون طبقة خضراء على سطح اخلبز سببه أحد أنواع الكائنات املعروفة باسم فطر عفن اخلبز
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رابعا التطفل :

 ما هو التطفل ؟

 من نوعني خمتلفني أحدهما يستفيد من اآلخر ويسمى الطفيل واآلخر يصيبه الضرر ويسمى العائلهو عالقة بني كائنني

ما أنواع التطفل ؟

تطفل خارجي : وفيه تعيش الطفيليات على جسم العائل من اخلارج وتتغذى بامتصاص الدم من جسمه مثل -1

القمل والبق والبعوض والرباغيث والقراد

الطفيليات داخل جسم العائل لتشاركه غذائه املهضوم أو تتغذى على حمتويات تطفل داخلي : وفيه تعيش  -2

أنسجته وخالياه مثل الدودة الكبدية ودودة اإلسكارس ودودة البلهارسيا

ما الفرق بني التطفل اإلفرتاس ؟

يف التطفل يعتمد الطفيل على العائل اعتمادًا كاماًل وإصايته باهلزال ولكنه ال يقتله  ✓

 يقوم الطفيل بقتل العائلعلل ال 

ألنه بقتل العائل يفقد الطفيل الغذاء واملأوى وابالتالي تنتهي حياته

يف اإلفرتاس يقوم املفرتس بقتل فريستة والتهامها ✓

ما األمراض اليت تسببها الطفيليات ؟

داء الفيل  .1

املالريا تسببه بعض أنواع البعوض  .2

الطاعون تسببه بعض أنواع الرباغيث  .3

سمية مرض داء الفيل بهذا االسم .علل  ت

ألن القدم املصابة تشبه قدم الفيل يف حجمها

هل ميكن أن تسبب بعض احليوانات األليفة األمراض ؟

نعم مثل القطط والكالب والطيور ميكن أن تصاب بالديدان وقد تنقلها إىل اإلنسان 

البيطري واالهتمام بنظافتهاحلماية احليوانات من اإلصابة بالديدان جيب عرضها على الطبيب 
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الوحدة الثالثة الدرس الثاني 

ما هو النظام البيئي ؟ 

هو مساحة طبيعية حتتوي على كائنات حية مثل النباتات واحليوانات أو أشياء غري حية كاملاء واهلواء والرتبة  

برية مثل الغابة أو الصحراء وميكن قد يكون النظام البيئي مساحة صغرية مثل قطعة أرض أو بركة ماء أو مساحة ك

 اعتبار الكرة األرضية نظامًا بيئيًا موحدًا 

 تتفاعل مكونات البيئة بشكل حيفظ توازنها

تظل البيئة يف حالة توازن ما مل حيدث ما يؤدي إلي اختالل هذا التوازن سواء كان هذا احلدث طبيعيا أو بسبب 

 تدخل اإلنسان

 أسباب اختالل التوازن البيئي

التغريات الطبيعية : ✓

يؤدي اختالف الظروف الطبيعية للبيئة إىل اختالل توازنهاواختفاء بعض الكائنات أو ظهور كائنات أخري والدليل على 

 ذلك اختفاء الزواحف العمالقة مثل ) الديناصورات ( وانقراض بعض احليوانات مثل املاموث

يلة أو قصرية: يعود التوازن البيئي بعد فرتة زمنية طو ملحوظة

تدخل اإلنسان : ✓

تؤدي بعض األنشطة البشرية اليت يقوم بها اإلنسان إىل اإلخالل بالتوازن البيئي مثل قطع األشجار وحرق الغابات 

وتلويث البيئة وجتريف الرتبة وصيد أنواع معينة من احليوانات لإلستفادة منها

 ما أثر االفرتاس على التوازن البيئي ؟

ام يف احلفاظ على التوازن البيئي حيث يعمل على تنظيم أعداد مجاعات الفرائس بتخليصها من األفراد لالفرتاس دور ه

 الضعيفة أو املريضة ويرتك األفراد القوية لتتكاثر وتضيف أفراد قوية 

ال يف حالة عدم وجود كائنات مفرتسة ستزداد أعداد الفرائس حتى ال تكفيها موارد الغذاء فيصيبها الضعف واهلز

 فتصبح فريسة لألمراض وتنتهي حياتها

 أثر الرتميم على التوازن البيئي ؟

للرتمم دور هام يف احلفاظ على التوازن البيئي حيث تعمل الكائنات املرتممة على ختليص البيئة من الكائنات امليتة 

ى وبذلك تعيد العناصر الغذائية مثل الكربون والنيرتوجني والفسفور إىل البيئة مرة أخر

 فبدونها تظل هذه العناصر جبيسه يف أجسام هذه الكائنات وال تعود إىل البيئة

كما أن الكائنات املرتممة تؤدي خدمة عظيمة بتخليص البيئة من جثث الكائنات امليتة

 هل يستفيد اإلنسان من الكائنات املرتممة؟

لصناعات الدوائيةنعم يف بعض الصناعات اليت تعتمد علي ظاهرة الرتمم وحتلل املواد وا


